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»املالية«.. ضوء أخضر لتنفيذ بعضها

3 مليارات دينار ملشروعات تنموية في 2015
كتب حسام رجب

»النهار« عن رصد الحكومة  كشفت مصادر مطلعة لـ
الـ3مليارات دينار  املالية ملايقارب  ممثلة في وزارة 
املــشــروعــات  مــن  لتنفيذ عــدد  )10.1مــلــيــارات دوالر( 
الــتــنــمــويــة خـــال الــعــام الــحــالــي 2015، مــوضــحــة أن 
املشاريع  املالية أعطت الضوء االخضر لبعض تلك 
الــتــي تــتــركــز فــي قــطــاعــات الــنــفــط والــبــنــيــة التحتية 

والكهرباء.
وقالت املصادر ان املبلغ سالف الذكر الذي سيصرف 
لن يتم اقتراضه حيث مازالت املالية العامة للدولة 
في وضع يسمح لها باالنفاق على هكذا مشروعات 
الـ5 مليارات دينار مع  مع تحقيقها لفائض يقارب 

اقتراب نهاية العام املالي 2015/2014.
وتــوقــعــت املــصــادر أال تضطر الــحــكــومــة لــاقــتــراض 
السحب من االحتياطي بمعدالت كبيرة لتمويل  او 
مــشــروعــات قــريــبــة، خــاصــة مـــع الــنــظــرات املــتــفــائــلــة 
لــســوق الــنــفــط، اذ يــتــوقــع ان يــكــون الــعــجــز فــي اطــار 

ضيق اذا استمرت االسعار في الصعود.
الــقــادم 2015  املالي  العام  الحكومة ميزانية  وأقــرت 
قــدره 8.226 مليارات ديــنــار كويتي،  /2016، بعجز 
وعـــلـــي أســـــاس ســعــر لــبــرمــيــل الــنــفــط الــكــويــتــي 45 
بــرمــيــل  مـــلـــيـــون   2.7 نــفــطــي  انـــتـــاج  دوالرا، وحـــجـــم 

يوميا. 
وقالت الحكومة، ان سعر برميل النفط الذي يحقق 
التوازن بني االيرادات واملصروفات )التعادل( يصل 

الى 77 دوالرا للبرميل.
وتـــبـــلـــغ جـــمـــلـــة االيــــــــــــرادات بــــمــــوازنــــة الــــعــــام املـــالـــي 
مــنــهــا 10.598  ديـــنـــار،  مــلــيــار  نــحــو 12.052  الـــقـــادم 

ايـــــرادات نفطية تــمــثــل 88 فــي املئة  مــلــيــارات ديــنــار 
املــقــدرة في  مــن االجــمــالــي، فيما بلغت املــصــروفــات 

املوازنة 19.073 مليار دينار.

»الدولي« ضمن تحالف 
لتمويل »بركة« التركي

قـــال بــنــك الــكــويــت الــدولــي »الــدولــي« 
انه ضمن تحالف بنكي يضم خمسة 
بـــنـــوك لــتــرتــيــب تــمــويــل بــقــيــمــة 150 
بـــركـــة  بـــنـــك  لـــصـــالـــح  مـــلـــيـــون دوالر 

التركي.
البورصة  الــى  فــي بيان  البنك  ونفى 
أمس ان يكون هو القائد للتمويل بل 
هو ضمن خمسة بنوك أخرى أخذت 
على عاتقها مجتمعة قيادة ترتيب 

التمويل. مبلغ 
وأضاف البنك أنه جاٍر حاليًا ترتيب 
املتوقع  التي من  التسهيات  شروط 
التركي  اعتمادها من قبل بنك بركة 
خـــال فــتــرة وجــيــزة، ُمــشــيــرًا إلـــى أنــه 
عــــلــــى ضــــــوء ذلــــــك ســــيــــقــــوم تـــحـــالـــف 
الـــبـــنـــوك الـــخـــمـــســـة بـــطـــرح الــتــمــويــل 
أخـــرى محلية واقليمية  بــنــوك  عــلــى 

وعاملية للمشاركة.

»راهنلا«: تنسيق ثالثي   حماده لـ
بني »املركزي« و»املالية« و»االستثمار«

كتب عمر أبو الفتوح  

 مع ما نشرته »النهار« أمس مع امللف 
ً
تفاعا

االقتصادي »بني املستبعد واملتاح: خيارات 
الحكومة لتمويل العجز ضيقة« لسد فجوة 
8 مليارات  االيـــرادات والتي تقدر بأكثر من 
دينار في ميزانية 2016/2015، كشف وكيل 
عــــن وجــــود  املـــالـــيـــة خــلــيــفــة حــــمــــادة  وزارة 
تنسيق ثاثي بني الهيئة العامة لاستثمار 
وبنك الكويت املركزي ووزارة املالية لتحديد 

أنسب اآلليات الخاصة بتمويل العجز.
وأوضح حمادة أنه لم يتم تشكيل لجنة بهذا 
الخصوص وأن ما يجري هو متابعة دقيقة 
النفط وتحديد مساراتها املختلفة  ألسعار 
فـــي ضــــوء الـــتـــطـــورات الــعــاملــيــة واالقــلــيــمــيــة 

والتوقعات املستقبلية الخاصة به.
واستدرك حمادة بالقول ان املتابعة الدقيقة 
ألســـــعـــــار الـــنـــفـــط هـــــي مـــــا ســـتـــحـــدد الـــعـــجـــز 
املقبل وهــو األمر  العام  املتوقع في ميزانية 

الذي سيحدد كيفية تمويله. وبني أن تحديد 
امليزانية في االول  اآللية يرتبط ببدء تنفيذ 

من أبريل وهو بداية السنة املالية.
وكان وزير املالية أنس الصالح قد أشار الى 
العجز  تــدرس خــيــارات تمويل  الحكومة  أن 
القادمة  االقتراض من صندوق األجيال  بني 
أو االقــــتــــراض مـــن الـــبـــنـــوك املــحــلــيــة والــــذي 
يــحــدده كلفة االقـــراض. وقــد حــددت الكويت 
مــيــزانــيــتــهــا عـــلـــى أســـــاس 12 مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
للنفط  أســـاس  للنفقات وســعــر  مــلــيــارًا  و19 
يــبــلــغ 45 دوالرًا لــلــبــرمــيــل وذلــــك عــلــى ضــوء 
الــتــراجــعــات الـــحـــادة الــتــي شــهــدتــهــا أســعــار 
النفط خال االشهر األخيرة من 2014 والتي 
االنفاق  الهدر في  الحكومة لتقليص  دفعت 
األولــويــة عند  املــشــاريــع ذات  والتركيز على 
رســـم مــامــح مــيــزانــيــة الــعــام املــقــبــل وهـــو ما 
مــكــنــهــا مـــن خـــفـــض تـــلـــك الـــنـــفـــقـــات بـــواقـــع 4 
مــلــيــارات ديــنــار مــن مــســتــوى 23 مــلــيــارًا الــى 

19 مليارًا.

خليفة حمادة

الرومي: »الكويتية« استقبلت رابع 
طائراتها املستأجرة من »إيرباص«

الكويتية  الــجــويــة  الــخــطــوط  أعــلــنــت شــركــة 
الدولي  الكويت  امــس استقبالها في مطار 
الـــطـــائـــرة الـــجـــديـــدة مـــن طـــــراز )ايــــربــــاص - 
التي اطلق عليها اســم )جالبوت(  ايـــه320( 
وذلـــك فــي اطـــار عــقــد الــتــأجــيــر الـــذي يشمل 
)12( طائرة من شركة ايرباص ليصل عدد 

الطائرات املستلمة الى اربع.
الــعــضــو  االدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  وقـــــالـــــت 
املــــنــــتــــدب فـــــي شـــــركـــــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الكويتية رشا الرومي لـ )كونا( ان الطائرات 
التي تسلمتها الشركة هي اربع طائرات من 
بــني سبعة مــن طـــراز )ايـــربـــاص - ايـــه 320( 

يتم تسلمها تباعا.
)الــكــويــتــيــة( ســتــبــاشــر تسلم  ان  واضـــافـــت 
العريض  الحجم  اخــرى من  خمس طائرات 
مــن طــراز)ايــربــاص -ايـــه 330( خــال الفترة 
املقبلني لتكون  بني شهري مايو ونوفمبر 
املرحلة  مــن  انــتــهــت  قــد  )الــكــويــتــيــة( حينها 
االولــى من مراحل تجديد اسطولها ضمن 

الصفقة املتعاقد عليها مع شركة ايرباص.
واوضحت أن الطائرة الجديدة تحمل اسما 
من التراث الكويتي حيث سميت )جالبوت(  
إحــيــاء لــهــذه األســمــاء الــعــزيــزة فــي الــذاكــرة 
الــشــعــبــيــة الــكــويــتــيــة وانــســجــامــا مـــع الـــدور 

الرائد ل)الكويتية( في مجتمعها.
وذكــــــرت الــــرومــــي أن شــهــر مـــــارس الــحــالــي 
يــشــمــل وصـــــول طــائــرتــني جــديــدتــني أيــضــا 
بــحــســب جـــــدول الــتــســلــيــم املــتــفــق عــلــيــه مع 

شركة ايرباص.
وكــــانــــت )الـــكـــويـــتـــيـــة( وقـــعـــت صــفــقــة شــــراء 
)10( طــائــرات مــن طــراز بوينغ )ايــــه.ار 300 
األمــريــكــيــة  بـــويـــنـــغ  مــــع شـــركـــة  بــــي 777(   -
املــاضــي يتم بموجبها تسلم  فــي ديسمبر 
عـــامـــي )2016 و 2017(  الــــطــــائــــرات خـــــال 
لــتــشــغــيــلــيــهــا عــلــى الــخــطــوط بــعــيــدة املـــدى 
مــا يــشــكــل دفــعــة جــديــدة ومـــؤثـــرة لتحديث 
الشركة وتنويع طائرتها وتوسع  أسطول 

التشغيلية. شبكتها 

ر�شا الرومي

رغم تراجعات النفط وبعد استقطاع »األجيال القادمة« 

5 مليارات دينار فائض فعلي في امليزانية بنهاية يناير 
كتب عمر أبو الفتوح  

الــفــعــلــي  الـــفـــائـــض  أن  املـــالـــيـــة  أوضـــحـــت وزارة 
الــدولــة حتى نهاية يناير  فــي ميزانية  املحقق 
املــــاضــــي بـــلـــغ 4.8 مـــلـــيـــار ديـــــنـــــارات وذلــــــك فــي 
ايــــــرادات محصلة  مــلــيــارًا   22.3 تــحــقــيــق  ضــــوء 
بــاالضــافــة  مـــلـــيـــارًا،   11.9 فــعــلــيــة  ومـــصـــروفـــات 
اللـــتـــزامـــات فــعــلــيــة بــلــغــت 5.58 مــلــيــار ديـــنـــار. 
20.4 مليارًا،  الفعلية  النفطية  االيرادات  وبلغت 
 1.8 قــرابــة  النفطية  غــيــر  االيـــــرادات  فيما بلغت 

مليار دينار.  
املالية  لـــوزارة  الشهري  املتابعة   وأشــار تقرير 
املرتبات بلغت  أن اجمالي  الى   2015 عن يناير 
خال شهر يناير 441.2 مليونًا مقارنة بحوالي 
412 خال يناير. ولفت التقرير الى أن اجمالي 
الضرائب املحصلة على صافي الدخل واألرباح 
 12.2 قـــــدره  بـــارتـــفـــاع  91.2 مــلــيــون ديـــنـــار  بــلــغ 
مليون دينار عن املقدر في امليزانية حتى نهاية 

يناير وبنسبة ارتفاع قدرها 115.5 باملئة. 
واســـتـــدركـــت املــــصــــادر بـــالـــقـــول ان مــصــروفــات 

الـــجـــهـــات  بـــــني  األعـــــلـــــى  كــــانــــت  املــــالــــيــــة  وزارة 
 3.5 الحكومية حتى نهاية يناير حيث بلغت 
مــلــيــارات ديــنــار، فيما جـــاءت الــكــهــربــاء واملــيــاه 
964.4 مليون  النفط  2.3 مليارًا ووزارة  بقيمة 

دينار. 
الــــــى أن جـــمـــلـــة املـــشـــاريـــع  الــــبــــيــــانــــات  ولـــفـــتـــت 
االنــــشــــائــــيــــة املــــنــــفــــذة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــهـــات 
الحكومية والوزارات بلغت 993.5 مليون دينار 
مــن اجــمــالــي املــربــوط عــلــى املــيــزانــيــة فــي الــبــاب 
الــرابــع والــبــالــغ مــلــيــاري ديــنــار، ليصبح حجم 

االنـــجـــاز الــفــعــلــي لــلــمــشــاريــع االنــشــائــيــة حتى 
49.5 باملئة فقط وذلــك في ضوء  املاضي  يناير 

انتهاء السنة املالية خال 26 يومًا فقط. 
وقــــــد تـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر دعــــــم وقــــــــود مـــؤســـســـة 
الخطوط الجوية الكويتية حتى يناير بحوالي 
2.3 مــلــيــون ديــنــار مــن اجــمــالــي املــعــتــمــد لكامل 
املــيــزانــيــة بــحــوالــي 5.1 مــايــني ديــنــار. وأوضــح 
الــتــقــريــر أن دعـــم الــعــمــالــة الــوطــنــيــة فــي الــقــطــاع 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــي بـــلـــغ 424 مـــلـــيـــون ديــــنــــار مــن 

اجمالي 454.7 مليون دينار.      

»البنوك« على خط تمويل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة

كتب عمر أبو الفتوح  

بدأت البنوك املحلية في استقبال طلبات املبادرين من 
أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة بعد موافقة 
الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــمــشــاريــع عــلــيــهــا وفــــق الــشــروط 

املحددة في الائحة التنفيذية لعمل الصندوق. 
وقــد أوضـــح بعض املــبــادريــن لــ »الــنــهــار« ان الصندوق 
يــرفــض تــمــويــل األشـــخـــاص الــذيــن يـــديـــرون مــشــروعــات 
أقاربهم بالوكالة، الفتًا الى أن االجــراءات التي يجريها 
إلــى 2.5 في  الصندوق تستهدف خفض كلفة التمويل 
املئة بداًل من 5 في املئة التي تقرض بها بعض الجهات. 
وقـــدر املــبــادر عـــدد الــطــلــبــات الــتــي تــمــت املــوافــقــة عليها 
بــحــدود 100 طــلــب، إال أنـــه أشــــار الـــى أن هــنــاك تخوفًا 
الــدورة املستندية العقيمة التي دفعت  من إعــادة انتاج 
الكثير من املبادرين للتخلي عن فكرة تمويل مشاريعهم 
مـــن جـــهـــات حــكــومــيــة واالتــــجــــاه إلــــى الــتــمــويــل الـــذاتـــي 

وبكلفة أعلى.
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لندن - رويــتــرز: القت سياسة الحكومة اليونانية 
الــــجــــديــــدة بـــظـــال ثــقــيــلــة وقـــاتـــمـــة عـــلـــى مــســتــقــبــل 
منطقة اليورو التي تضم 12 دولة اوروبية تشترك 
فـــي الــعــمــلــة املـــوحـــدة »الــــيــــورو«، اذ اتــســعــت دائـــرة 
التوقعات بانهيار تحالف »اليورو« في مدة ال تزيد 

عن عام. 
وأظــــهــــر مـــســـح ملــــؤشــــر »ســـنـــتـــكـــس« الـــــــذي يــقــيــس 
امـــس ان توقعات  الــيــورو  انــهــيــار منطقة  تــوقــعــات 
املستثمرين النهيار منطقة اليورو تصاعدت ألعلى 
مستوى في عامني حتى بعد ان اتفقت اليونان على 
الــيــورو،  حزمة مساعدات مــع شركائها فــي منطقة 
اذ توقع 38 في املئة من املشاركني في املسح انهيار 
العملة املــوحــدة فــي غــضــون 12 شــهــرا ارتــفــاعــا من 

24.3 في املئة في يناير املاضي.
وفـــي الــســيــاق يــقــول ســبــاســتــيــان وانـــكـــي »ال يــبــدو 
برنامج املساعدات الجديد مقنعا لذا فالحديث عن 
خروج اليونان سيكون من املوضوعات الدائمة في 
املناقشات بــني املستثمرين خــال األشــهــر املقبلة« 
وقال املسح ان توقعات انسحاب اليونان من املنطقة 
في العام املقبل ارتفعت الى 37.1 في املئة من 22.5 
باملئة، وفــي مسح اجــرتــه رويــتــرز منتصف فبراير 
املاضي قال اقتصاديون ان احتمال خروج اليونان 

من منطقة اليورو في العام الحالي 25 في املئة.

»املرض اليوناني« يقود »اليورو« إلى النهاية


